
 
  

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr.544/2001 

 

Anul 2016 

  

 Înființat prin OG nr.33/2003, aprobată prin Legea nr.502/2003, HG 449/2003 și art.62 lit. 

C din Legea Finanțelor Publice, ca instituție publică finanțată integral din venituri proprii, 

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – 

CERONAV este continuatorul activităților desfășurate de fostul Centru pentru Pregătirea 

Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal de Exploatare Portuară din Constanța încă 

din 1976. 

 De la înființare, CERONAV a fost desemnat prin Ordonanța de Guvern nr.42/1997 ca 

organism național de instruire, scop în care:  

 asigură pregătirea și perfecționarea personalului Navigant ce servește la bordul navelor 

maritime pentru atingerea nivelului minim de pregătire cerut de prevederile Convenției 

internaționale 1978.   

 asigură funcția de pregătire și perfecționare a personalului care deservește mijloacele 

de transport naval sau care desfășoară activități de transport naval, activități conexe și 

activități auxiliare acestora, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr.42/1997 privind 

transportul naval, aprobată cu modificările și completările în vigoare. 

 asigură pregătirea teoretică și practică a personalului din transporturile navale în 

concordanță cu reglementările interne în domeniu și cu legislația europeană referitoare 

la: personalul navigant, profesia de transportator de mărfuri pe căile navigabile 

interioare, consilierii de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase pe căile 

navigabile interioare, modalitățile de navlosire a navelor și de stabilire a prețurilor de 

transport, precum și la alte aspecte ale transportului naval pentru care se instituie 

standarde privind nivelul cunoștințelor, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 organizarea unor cursuri specifice activităților de pe platforme maritime, acticitate 

posibilă grație acreditării OPITO.  

 

  



 
 Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi 

Navale – CERONAV furnizează prompt informațiile publice reprezentanților mass – 

media, tuturor persoanelor fizice și juridice, organizațiilor guvernamentale și 

neguvernamentale, în legătură cu activitatea desfășurată de către instituție conform 

prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

 Astfel, conform art. 2, pct. b), prin informație de interes public se înțelege orice 

informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau 

instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a 

informației. 

  

Prezentarea legii: 

 Legea nr.544 privind liberul acces la informațiile de interes public a fost adoptată 

de Parlament la data de 12.11.2001 și publicată în Monitorul Oficial nr.663 din 

23.11.2001.  

 Normele metodologice de aplicare a legii au fost adoptate prin Hotărârea 

Guvernului nr.123 din 07.02.2002 și publicate în Monitorul Oficial nr.167 din 

08.03.2002. 

 

Obiectivele legii: 

 Formarea unei culturi a transparenței. 

 Instituirea unui control al cetățeanului asupra activității instituțiilor publice și a 

modului de utilizare a banilor publici.   

Informațiile de interes public sunt afișate pe site-ul CERONAV în cadrul secțiunii Informații 

Publice și sunt actualizate periodic. 

Situația statistică a solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.544 privind liberul acces la 

informațiile de interes public se prezintă astfel: 

 

 numărul de solicitări rezolvate favorabil – 71 689 

 numărul de solicitări respinse - 0 

 numărul de solicitări adresate în scris - 58 

 numărul de solicitări adresate verbal – 71 631 

 numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 71 631 

 numărul de solicitări adresate de persoane juridice - 58 

 numărul de reclamații administrative - 1 

 numărul de plângeri în instanță - 1 



 
 

 

 Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale 

– CERONAV asigură permanent transparența, principiu fundamental, care stă la baza relațiilor 

dintre partenerii de comunicare și autoritățile publice. 

 

 

 

Întocmit, 

Șef Birou Marketing 


